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 הלאומית לחיזוק  התוכנית 
 מערכת הבריאות ומניעת שחיקהעובדי 

זיהוי גורמים וכשלים מערכתיים 
 יצירת תכניות התערבות מערכתיות   והשחיקההמשפיעים על תחושת החוסן 

רתימת ארגוני בריאות  
 לשינוי התרבות הארגונית  

יצירת תודעה ציבורית להיבטים  
 הייחודים של העבודה בארגוני בריאות

 '  ארגז כלים'הכנת 
 להתמודדות עם שחיקה ומניעתה  

נושא חיזוק  מערכתיים לקידום משאבים 
 .עובדי מערכת הבריאות ומניעת שחיקה
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 מהי שחיקה

 תשישות פיזית
 חוסר אנרגיה, עייפות 

 :  תגובה רגשית שלילית לחשיפה מתמשכת לגורמי לחץ והמאופיינת ב

 תשישות בינאישית
 ציניות וחוסר יכולת להראות חום

 קוגניטיביתתשישות 
 בעיות בזיכרון, חוסר ריכוז
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 ?מהי שחיקה

משאבים וכוחות  , דילול או אובדן של אנרגיות, זמני או מתמשך של תשישותמצב 
המתרחש בדרך כלל כתוצאה ממתח ולחץ ממושכים  , פיזיים רגשיים ונפשיים

בקרב מקצועות בהם יש רכיב משמעותי של שירות בייחוד במסגרת העבודה 
 .עלולים להתמיד לזמן ממושךתסמיני השחיקה , טיפולללא . ועבודה עם אנשים

שבאה לידי ביטוי במגוון מקומות תעסוקה בעלי מאפיינים , מערכתיתתופעה 
טיפול ואף מניעה באמצעות טיפול  , וויסות, ולכן היא ניתנת לשליטה, מסוימים

 .  בגורמים המערכתיים והסביבתיים היוצרים אותה
הם המשתנים  , סביבת העבודה ומאפייני התפקיד, הנהלת הארגון, התרבות הארגונית

 .השחיקההעיקריים שיקבעו את רמות 
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 תסמינים מרכזיים

תשישות רגשית ונפשית   ערפול חשיבתי
 ודכדוך

 דיכאון וחרדה תשישות גופנית

 תשישות קוגניטיבית הפרעה בריכוז ובזיכרון
 (עצבנות, מתח)

עמדות והתנהגויות  
שליליות של האדם כלפי  

 עצמו ועבודתו

 עייפות ממושכת
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 בעבודההשלכות של שחיקה 
 

 :המערכתעל  :הפרטעל 

 עזיבה ותחלופת עובדים •
 היעדרויות•
 ירידה בתפוקה ובאיכות•
 ירידה במוטיבציה ובשביעות רצון העובדים•

 רגשית ונפשית , תשישות פיזית•
 –קשיים תפקודיים בעבודה ובחיים האישיים •

בעיות  , שימוש באלכוהול ובסמים, בעיות שינה
 בחיי המשפחה ובמערכות יחסים

 סיכון מוגבר לתחלואה פיזית ונפשית•
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 שחיקה במערכת הבריאות

מהרופאים   50%יותר מ 
ב חווים סימפטומים  "בארה

 משמעותיים של שחיקה

מהצוותים הסיעודיים   40%כ 
ב ובאירופה דיווחו על  "בארה

 סימפטומים של שחיקה

רמות השחיקה בקרב רופאים 
נמצאות בעליה מתמדת  

 בעשור האחרון

רמות השחיקה אצל רופאים  
גבוהות דרמטית בהשוואה  

  באוכלוסיתלרמות השחיקה 
 העובדים הכללית

שחיקת  
 עובדים

איכות  
ובטיחות  

 הטיפול

חווית  
 המטופל

 עלויות
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 ?מה גורם לשחיקה

Shanafelt & Noseworthy (2017) 

 ?מה גורם לשחיקה בקרב רופאים

NEJM Catalyst 



 ארגז הכלים



הנהלה  
 מחוללת שינוי

תרבות וסביבת   המנהל הישיר
 עבודה

התערבות   טיפוח הפרט
 ביחידות 
 וסקטורים

 עבודה
 הסקרעם 

 אינסוף כלים ,מוקדי התערבות 6

1 2 3 4 5 6 



 להובלת נושא החוסן ומניעת שחיקהאחריות 

1 

 מודעות שיח   מדיניות מנגנונים תומכים

 הנהלה מחוללת שינוי
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 מודעות

 זיהוי ההשלכות הייחודיות של תופעת השחיקה במערכת הבריאות והשפעתן על  -
 ,  השלכות כלכליות, עזיבת עובדים, בטיחות, איכות -מרכזיים של הארגון יעדים 
 וחווית מטופל ועוד  שירות 

, שביעות רצון, engagement)היכרות עם מושג השחיקה ועם מושגים נלווים -
well-being ,resilience ,והכרה בחשיבות של נושאים אלה  ( מוטיבציה ועוד

 במניעת שחיקה בעבודה 

 וכלכליההכרח להתמודד עם נושא השחיקה ועם העומס האיכותי בטיחותי הפנמת -

 והאישיותלתופעת השחיקה והכרה בסימפטומים ובהשלכות המקצועיות מודעות -

 ובישראלעם ממדי תופעת השחיקה במערכות בריאות בעולם היכרות -

 שחיקהשל גורמי הלחץ במערכת הבריאות שמגבירים ומחמירים הבנה -

 עם גורמים התורמים להגברת חוסן  הבנה -

 ולמידה של גורמי השחיקה ומוקדי השחיקה הארגוניים מתוך ממצאי  הכרות -

 הלאומיהסקר 

 :דוגמאות למהלכים להעלאת מודעות

כתבות ומאמרים  | קמפיין ארגוני 

כנסים וימי  | בעיתונות פנים ארגונית 

  תיקשור| פרסום סקר שחיקה | עיון 

תכניות ומהלכים ארגוניים  

  |להתמודדות עם שחיקה 

 



 

 13 

 שיח ארגוני

דוגמאות להובלת שיח ארגוני בנושא  

 :מניעת שחיקה

ההנהלה משלבת דיון בנושא שחיקה  

|  במסגרת פגישות מחלקתיות 

 | שולחנות עגולים 

פורומים וצוותי חשיבה לנושא  הקמת 

 | השחיקה 

נושא מניעת שחיקה כרכיב  הכנסת 

בתכניות עבודה ארגוניות ומחלקתיות  

שיתוף עובדים ומנהלים בפתוח  | 

 תכניות למניעת שחיקה

 

:   השחיקה
שיח פתוח  

 ומשתף

נכונות ההנהלה  
להקשיב וללמוד 

מהעובדים על  
 צרכיהם

,  איתור צרכים
ומוקדי  , פערים

שחיקה המצריכים  
 טיפול והתערבות

מתן אפשרות 
ויצירת   ביטוי

תחושה אותנטית  
לקשב לצרכים 

ולמצוקות  
 העובדים

פיתוח והטמעת  
תכניות ומענים  

,  ספציפיים
ממוקדים וכלל  

 ארגוניים
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 מדיניות ארגונית

, קביעת לוחות זמנים
 מדדי בקרה והערכה

החלטה על הקצאת 
,  קשב, זמן )משאבים 
(  ותקציב, כח אדם

להתמודדות עם 
 נושא השחיקה

גיבוש תוכנית  
לצמצום השחיקה 
ולהטמעת תרבות  

 "האדם במרכז"

מטרות  הגדרת 
ארוכות טווח  

לצמצום ולמניעת  
 שחיקה בעבודה

גיבוש עקרונות  
הנחיות ונהלים  , מנחים

הממוקדים בהטמעת  
ומימוש תפיסת 

 'העובד במרכז'

 :עקרונות ומטרות

 .  רווחת העובדומבטאת מחויבות ארגונית לדאוג ל האדם במרכזהשמה את לתרבות התאמת החזון הארגוני וערכי הארגון ♦

 סביבת עבודה מונעת שחיקהבחינה מחודשת של ההלימה בין החזון והערכים לבין פעילות ארגונית אותנטית ליצירת ♦

 חשיבה ביקורתית ויצירתית, שקיפות, שיתוף, של מעורבות העובדים תרבותעידוד ♦

 ערכי הארגון תקשור ♦
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 מנגנונים תומכים

מנגנונים ומשאבי ניהול שנועדו לייצר רצף ומסה ניהולית ביישום , תהליכים, משאבים
 . והטמעת תוכניות ארגוניות ומימוש המדיניות הארגונית להתמודדות ומניעת שחיקה

 מינוי גורם ניהולי בכיר אשר ירכז ויוביל את הפעילות בנושא מניעה והתמודדות עם שחיקה

 הקמת וניהול ועדת היגוי לנושא השחיקה ומניעתה

 הכללת נושא ההתמודדות עם מניעת שחיקה לתכניות העבודה השנתיות והרב שנתיות

 דיאלוג והקשבה, מיסוד תרבות של שיתוף

 גיבוש והטמעת מנגנוני ושגרות ניהול

 סקר חוסן ושחיקה במערכת הבריאות ככלי עבודה ומנגנון תומך

 העסקה פוגענית ואלימות בעבודה, מניעת התעמרות –סביבת עבודה בטוחה והוגנת 



למנהל הישיר השפעה ישירה ומרכזית על תחושת  
 רמות השחיקה של עובדיוועל  Well-being-ה

2 

 המנהל הישיר

 ומינוי מנהליםבחירה  פיתוח והכשרת מנהלים הערכה ומשוב
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 המנהל הישיר

וכישורים בין אישיים  בחינת יכולות •
כחלק משיקולי הבחירה לצד יכולות  

 .וכישורים מקצועיים
תקשור הציפיות מהמנהלים והדגשת  •

בראיה ' ניהול אנשים'המרכיב של 
תומכת ומאוזנת כחלק  , אנושית

 .מהגדרת התפקיד

מיומנויות  , כליםשתכלול הכשרה •
ועקרונות להתנהגות ניהולית המונעת  

 .  שחיקה
תפקיד המנהלים בהתמודדות עם •

שחיקה יהווה חלק בתהליכי הכשרה  
 .ופיתוח המנהלים

לרשות המנהלים יועמדו משאבי  •
ליווי אישי וייעוץ בהתמודדות  , חניכה

 .  עם חוסן ושחיקת עובדים

הערכת המנהל  ": על ידי כפיפיםהערכה "•
,  תמיכה, הישיר על מדדים של אנושיות

 .  מודעות ומעורבות במניעת שחיקה
המנהל במדד  ציוני : הערכת ממונים•

יהיו חלק מהערכת   Engagement/ שחיקה
 .המנהל על ידי ממוניו

מתן כלים למנהל לצורך התמודדות עם •
 .  הערכות העובדים

גיבוש תוכניות לסיוע למנהלים שמקבלים  •
 .דירוג נמוך מעובדיהם

1. 2. 3. 
 הערכה ומשוב פיתוח והכשרת מנהלים בחירה ומינוי מנהלים



תכנון וביצוע פעילויות על ידי עיצוב והשפעה על התרבות  
 תרבות העבודה וסביבת העבודה, הארגונית

 שייכות ולכידות תמריצים הוגנים תרבות העסקה שירותים משאבים   צמצום עומסים

3 

 תרבות
 וסביבת עבודה
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 לכידות וקהילתיות  , שייכותחיזוק 

 דוגמאות

מרחבים לקיום אינטראקציות פורמאליות ובלתי יצירת •
 פורמאליות ומתן לגיטימציה ומרחב זמן לקיומן  

עידוד פורומים  , שיתופי פעולה ושיח בין מחלקתי•
   ופרויקטים חוצי מחלקות וסקטורים  

 מיתון תחרות שלילית ועידוד תחרות חיובית  •

 תמריצים ומשימות   , משאביםבחלוקת הוגנות ושקיפות •

,  אפליה, גזענות, טיפול מחמיר בתלונות על התעמרות•
 חוסר הוגנות ואלימות , הטרדה

כחלק מסקרי  ' שיתוף פעולה'או ' לכידות'הוספת מדד •
 .  תרבות שוטפים/ אקלים 
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,  תמריצים משמעותיים
 רלוונטיים והוגנים

 דוגמאות

לא חומריים מייצרים השפעה רבה יותר על תמריצים 
 :תחושת הישג וחוסן מאשר תמריצים חומריים, הנעה

 הבעה מילולית של הערכה באופן אישי ובפורום רלוונטי •

 תהליך משוב בונה ומקדם   •

 אפשרות לגמישות בשעות העבודה  •

,  אפשרות לקידום אישי ומקצועי באמצעות הכשרות•
 לימודים וגיוון בעבודה

 שי אישי רלוונטי באירועים אישיים הוקרה•
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 תרבות העסקה

 דוגמאות 

   –משמעות ולמידה , התפתחות, קריירהאופק 

 השקעה בלמידה ומתן אופק להתפתחות מקצועית •

בניית אפשרויות למימוש עצמי וביטוי אישי במסגרת  •
על ידי העשרת עיסוק או אפשרות ניוד , התפקיד

 וקידום בין תפקידים   

קשב ארגוני לאירועים וצרכים  –עבודה -איזון בית•
 אישיים ומשפחתיים  

 כיבוד שעות הפנאי•

 הקמת מסגרת לפעילות פנאי•
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 טיוב שירותים ומשאבים

 דוגמאות

תשתיות נוחות והתאמת סביבת העבודה  יצירת •
 לצרכי העובדים ולדרישות העבודה  

 חומרים ותשתיות , זרימה של ציוד•

 סביבה נוחה ומותאמת לעבודה במשמרות לילה  •

אפליקציה לפניות / הקמת מוקד שירות טלפוני•
,  ולטיפול במכלול צרכים הנוגעים לשירות העובד

 תקלות בציוד ותשתיות בעמדות העבודה
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 צמצום עומסים

 דוגמאות

צווארי , ממשקים, ציוד, תהליכי עבודהבחינת •
 גורמי שחיקה ועומס  , בקבוק

צמצום בירוקרטיה ומרכיבים אדמיניסטרטיביים  •
 מיותרים 

 התאמת מערכות ממוחשבות  •

 שילוב שיקולי עומס בהחלטות ניהוליות וארגוניות•



תכנון עיצוב מקום עבודה המטפח ומפתח  
בראיה מלאה של כל  , את הפרט כאדם

 מעגלי חייו 

 אוטונומיה התפתחות משמעות טיפול בפרט

4 

 טיפוח הפרט
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 Autonomyאוטונומיה 

יכולת השפעה על  , תחושת שליטה ומעורבות בהחלטות
שקיפות ושיתוף בתהליכי  , סביבת העבודה ותהליכי עבודה
 להישמע ולהשפיע , קבלת החלטות ויכולת להשמיע

 שגרות המחברות בין ההנהלה הבכירה לשטחפיתוח •

 שיתוף בקבלת החלטות•

 הפחתת חסמים בירוקרטיים המצמצמים סמכויות•

 גיוון והעשרת התפקיד•

 איתור הזדמנויות להשפעה•

 דוגמאות
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 Masteryהתפתחות 

תחושת הישג  , מקום העבודה מאפשר התפתחות מקצועית
 ומימוש הפוטנציאל האישי באמצעות למידה והתמקצעות

לחלוק את  , הזדמנות לעובדים לקדם ולפתח יוזמותמתן •
 יוזמות ומהלכים, הרעיונות שלהם ולהוביל פרויקטים

למידה  , התפתחות מקצועית באמצעות הכשרות•
 והתקדמות במסלול המקצועי

 הכשרות והשתלמויות , יציאה לכנסים•

מעורבות המנהל הישיר בגיבוש תכניות התפתחות  •
מקצועיות לעובדיו ולווי העובד במסלולי ההתפתחות  

 וההתמקצעות שנבחרו

העשרת  , שיח פתוח ושקיפות בנוגע לאפשרויות קידום•
 תפקיד והתפתחות מקצועית

 דוגמאות
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 Purposeמשמעות 

,  תחושות כמו משמעות וערך מושגות באמצעות הוקרה
".  מה שאתה עושה חשוב וראוי להערכה"המשדרת לעובד 

משפרת , הוקרה מוסיפה גם לתחושת השייכות לארגון ולצוות
 מוטיבציה וחוסן וקשורה למניעת שחיקה

 תקשור ושיתוף עובדים במשוב ממטופלים או לקוחות•
 במחלקה/ ערבי הוקרה ביחידה •
 השקעה ומאמץ, התייחסות אישית וצוותית להישגים•
 משוב ממנהלים•
 וטיפולייםחיבור לערכי ליבה מקצועיים •

 

 דוגמאות
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 טיפול בפרט

 חדר כושר לאושר•
 תכניות פיתוח אישי•
 פסיכולוגיה חיובית•
 מנהל שהופך למאמן•
 חיבור התחביבים האישיים לעבודה•

 
 

 :  ומהלכים בדגש על מניעה והגברת חוסןפעולות . 1

עיצוב מקום עבודה המטפח ומפתח את 
 בראיה מלאה של כל מעגלי חייו  , הפרט כאדם

 דוגמאות
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 טיפול בפרט

 קבוצות תמיכה•
" שיקומי"ייעוץ וטיפול , מענה מערכתי שיסייע בהערכה•

 החווים שחיקהקצר מועד לעובדים 
 סוציאלי-פסיכו/ טיפול פסיכולוגי •
 ימי הדרכה ומפגשי ליווי אישיים•
 הקמת מוקד חרום עבור עובדים החווים מצבי לחץ ומשבר •

 
 
 

 החווים שחיקה  התערבות לטיפול בעובדים פעולות . 2

עיצוב מקום עבודה המטפח ומפתח את 
 בראיה מלאה של כל מעגלי חייו  , הפרט כאדם

 דוגמאות



בראיה  , תכנון עיצוב מקום עבודה המטפח ומפתח את הפרט כאדם
 מלאה של כל מעגלי חייו 

-התערבות קבוצתית
 מערכתית

Schwartz Rounds גישות שיפור שתפניות 

5 

 ברמת  התערבויות 
 ארגונית וסקטוריםיחידה 
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 גישות שיפור שתפניות
תהליכי  , דגש על עיצוב מחדש של תפקידים

שיתוף פעולה בצוות ויחסים בצוות  , עבודה
מתוך הבנה ששיפור במרכיבים אלה יוביל   –

אקלים , ליצירת סביבת עבודה יעילה יותר
יתרום למניעת שחיקה  ובכך תומך יותר 

 .ושיפור אפקטיביות אישית וצוותית

 מערכתיות -התערבויות קבוצתיות 

הם דוגמה לכלי שנועד לתמוך בעומס ' סבבי שוורץ'
הרגשי והחברתי של צוותים טיפוליים על ידי יצירת  

מרחב בטוח בו הצוות יכול לשתף ולדבר בפתיחות על  
הקשיים הרגשיים והחברתיים שעולים במהלך  

 .  העבודה

 דוגמאות



הכולל מגוון של דרכי פעולה כמענה לכל אחת  ' בנק רעיונות'
 משאלות הסקר

5 

עבודה עם הסקר הלאומי  
למדידת חוסן ושחיקה  

 במערכת הבריאות  

 שאלות המשקפות  
 לחץ ושחיקהגורמי 

 שאלות המשקפות  
 ארגונייםמשאבים 
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 משאבים ארגונייםשאלות המשקפות 

 בשאלות אלו ציון נמוך

 העבודה שלי מגוונת ומעניינת1.

 לקבל החלטות וליזום דברים שונים בעבודתי , ת להשפיע/אני מסוגל2.

ה שיש למי לפנות במקום העבודה שלי כשעולות בעיות  /אני מרגיש3.
 'קשיים אישיים וכו, יחסים עם ממונים, אישיות הקשורות לעבודה

אני חש שהארגון שלי מפגין מחויבות לבריאותי הפיזית והנפשית  4.
 קיימת אווירת שיתוף פעולה ועזרה הדדית בין העובדים בצוות שלי

איתור   –" פיענוח אתגר"
בעיה בממשק בין  

/ סקטורים/ מחלקות
ארגונים המועד לשחיקה  

 ומציאת פתרון יחדיו  

, הנגשת אפשרויות למחקר
הרחבה , הוראה, ניהול

שיתוף בנושאים  , מקצועית
מתן תחום  , רוחביים

 אחריות  

הקמת מרכז תמיכה אליו  
ניתן לפנות במצבי דחק 

במרכז . ואירועים חריגים
יהיה צוות טיפולי  

 שהוקצה והוכשר לנושא

פיתוח מיומנויות רכות  
שיחות  )אצל מנהלים 

(  'משוב וכד, קשות
והנגשת מידע של זכויות  

 'וכו, עובדים

,  סדנאות לבריאות וכושר
,  מפגשים עם דיאטנים
ארוחות מסודרות  

דאגה לצרכים  , ובריאות
 בסיסיים

העצמת עובדים בכל  
צוות ברמה אישית  

,  הצגת נושא –ומקצועית 
הצגת תחביבים וסיפורי  

 חיים מעניינים

 דוגמאות
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 שאלות המשקפות גורמי לחץ ושחיקה

ה שהממונים עלי מתעמרים בי או משתמשים בכוחם לרעה  /אני חש1.
 כלפיי  

 אני חש שמתחים בין בעלי תפקידים משפיעים לרעה על העבודה שלי2.

 מילולית במקום העבודה/ה לאלימות פיזית /חשופאני 3.

 סביבת העבודה הפיזית מקשה עלי לבצע את תפקידי4.

 אני חווה אפליה במקום העבודה שלי5.

 יש לי יותר מדי מטלות אדמיניסטרטיביות בתפקיד6.

מוות וקשיים , חסרה לי הדרכה ותמיכה כיצד להתמודד עם מצבי חולי7.
  אישיים של מטופלים

 יש לי עומס פיזי רב מדי בעבודה8.

 מערכות המחשוב העומדות לרשותי מקשות על העבודה השוטפת שלי9.

 בשאלות אלו ציון גבוה

בחינת מכלול תהליכים  
ונהלים בארגון לגבי  

חיוניות כל  , נחיצותם
השלבים ורמת המועילות  

 שלהם לעומת הנזק

יצירת מדד ארגוני להערכת  
תפקוד המנהל במניעת  

התעמרות וניצול  , שחיקה
 לרעה של כוחו של המנהל

פנימית   מנטוריםתוכנית 
ומתן קדימות לבעלי  
פוטנציאל מקבוצות  

 מוחלשות

יצירת סביבת עבודה העוסקת  
בצרכים הבסיסיים של העובד  

חדר הלבשה עם  , חדר אוכל –
,  שירותים, מקלחות, לוקר

 אוכל זמין ונוח

תשתיות מחשוב התואמות  
 ,  את צרכי המידע והעבודה

 סנכרון בין מערכות

כתובת לתמיכה אישית באיש  
".  נאמני חוסן"צוות באמצעות 

הכשרה לנאמני חוסן תעניק 
כלים ותניע תרבות ארגונית  

 של תמיכה

 דוגמאות



 בהצלחה


